
 XXXX نتیجة  
 في اختبار الریاضیات

430  (510-720)

 (430-509)

 (370-429)

 (120-369)

 في كفوء ھو XXXXjs ان إلى تشیر 430 وھي الریاضیات مقیاس في XXXX درجة 
 ف الثامن.الریاضیات للص

صلوا على درجات في المستوى الكفوء أو المتقدم في تقییم الریاضیات طالب الذین حال
ا معیار مجلس الكلیة   فوا أیضقد استوفوا المعیار األكادیمي للوالیة في الریاضیات واستو

 430. ریاضیات. مستوى إجادة الوالیة ومعیار مجلس الكلیة للریاضیات كالھما لل
XXXX ار إذا تم إجراء اإلختبار عدة مرات. إذا قام  یمكن أن تختلف درجات اإلختب

إجراء اختبار الریاضیات مرة أخرى،          ب على XXXX فمن المحتمل أن تحصل 
 457-403. درجة في الریاضیات بین 

كفوء  XXXX نتيجة 
 في اختبار الرياضيات
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 درجة القسم: الریاضیات

            

 	              

 	                  
         

            
                

                  
                    

         
   

          
                      

               

 
  

  

 
  
 

   

 

 

 

 

 

 

 ب في الصف الثامنر الطالمولياء أوأل

كيف تقرأ تقرير درجات طفلك

في نطاق 240-1440. 830 ھو XXX 8/9 (PSAT) لـ مجموع نقاط اختبار القدرات الدراسیة األولیة

درجة القسم: القراءة والكتابة المبنیة على األدلة
XXXX  نتیجة

في اختبار القراءة والكتابة
المستندة إلى األدلة

400 
كفوء

 (440-720)

 (390-439)
 (360-389)

 (120-359) 

تش~یر درجة 400 إلى XXXX من األدلة إلى المستندة والكتابة القراءة درجة تشیر
في آداب اللغة اإلنجلیزیة للصف الثامن. كفوء XXXXs  إلى أن

استوفى الطالب الذین حصلوا على مستوى كفوء أو متقدم في تقییم القراءة واإلنتظار
في آداب اللغة اإلنجلیزیة واستوفوا أیًضا  المبنیة على األدلة المعیار األكادیمي للوالیة
للقراءة والكتابة المستندة إلى األدلة. مستوى إتقان الوالیة ومعیار معیار مجلس الكلیة

 مجلس الكلیة للقراءة والكتابة المبنیة على األدلة كالھما ھو 390.

أن تختلف درجات اإلختبار إذا تم إجراء اإلختبار عدة مرات. إذا خضع یمكن
فمن  الختبار القراءة والكتابة المستندة إلى األدلة مرة أخرى، XXXX 
على درجة القراءة والكتابة المستندة إلى األدلة بین XXXX  المرجح أن یحصل

 .378-422

XXXX  نتيجة
 في اختبار القراءة والكتابة

 المستندة إلى األدلة
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 :تلتقيياما من عنينو ماستخدبا منلثاا لصفا يف بلطالا متقد بتقييم نميشيغا سرامد متقا

 .تضيايالراو يةنجليزإلا للغةا بادآ يف هيفعلو نأ ميكنو منلثاا لصفا يف بلطالا فهيعر ما PSAT)™ 8/9( ةيلواأل ةياسدرال اتدرقال اربتخا سيقي

 يخضع .نميشيغا يف مييةدكاألا يريملعابا يتعلق فيام فعله ميكنهم ماو بلطالا فهيعر ما (M-STEP( لتعليميا مللتقد نميشيغا رختباا يقيس
 .ةي امعتجاإل اتاسدرالومولعال يف (M-STEP( لبللطا لتعليميا مللتقد نميشيغا تارختباال منلثاا لصفا يف بلطالا

 تعلم ملتقد يعة رس ملحة هي (M-STEP( لبللطا لتعليميا مللتقد نميشيغا رختباا و PSAT) 8/9( ةيلواأل ةياسدرال اتدرقال اربتاخ نم جائتنال
 ىلإاًجنب (M-STEP( لبللطا لتعليميا مللتقد نميشيغا رختباإو PSAT) 8/9( ليةوألا سيةارلدا تارلقدا رختباا ئجنتا نملعلموا ميستخد .طفلك

 كيفو طفلك ءادأ طبيعة لحو منتظابا طفلك معلم مع ثتحد .زنجا إلاو لتعلماتيامستو يدلتحد ىخرألاتتيجيااسرتالاوتاودألا مع نبج
 قم ،يد ملزا فةملعر .كبري بشكل طفلك تعلم ثريتأ تحسني ىلإ سةر ملداولملنزا بني لتصاإلا عمديدسيؤ .لملنزا يف تعلمه عمد كنكمي
( ةيلواأل ةياسدرال اتدرقال رختباإل نتنرتإلا صفحة (www.michigan.gov/psat) ةريابز PSAT) 8/9 نميشيغا رختباإل نتنرتإلا صفحة وو/أ 

(www.michigan.gov/mstep) )M-STEP(  لبللطا لتعليميا مللتقد  

 لصيفاخراأو يف (M-STEP( لبللطا لتعليميا مللتقد نميشيغا رختبااو PSAT) 8/9( ةيلواأل ةياسدرال اتدرقال اربتخا جائتن دارصإ متي ام ًدةاع
 عمتد نأ ميكن . يفضاإ عمد ىلإنجويحتا قد ينأو جيد بشكل بلطالا فيه يعمل يلذان ملكاالحو قيمة تمامبعلو ملعلمنياورموألاءلياأو يدولتز

 .يةاللوا يريمعا مع أفضل بشكل لتعليماو هج ملناا مئةمال عىل علمنيملاةعدمسا لخال من تلتعليامااًيضأ ئجلنتاا

 جاتنات تقرير الدرمكو

 الرياضياتدلة للصف الثامن، والكتابة املبنية عىل األاءة و( : القرPSAT) 8/9 ليةاسية األوات الدرختبار القدرنتائج إ
 ب يف الصف الثامنالرياضيات للطالنجليزية وداب اللغة اإلتقييم آ

1 

2 

 هذه هي النتيجة املجمعة لطفلك جات —جاميل الدرإ
 اسيةات الدرتني يف اختبار القدرلكال املادتني املخترب

 الكتابةاءة ودلة يف القرالقامئة عىل األ(: وPSAT( ليةواأل
 الرياضيات.و

 احصل جة املقياس —درداء العام للطالب وى األمستو
 جة، يتمعىل هذه الدر ًبناءجة مقياس عددي، وعىل در
 ًائيء جزو كفوء أبعة: غري كفورداء األحد مستويات األتعيني أ

 جةفر هذا القسم من التقرير الدرو متقدم. يوء أو كفوأ
 داء.ى األمستوالعددية للطالب و

 و مستويات “متقدم”ء” أن إىل “كفوب الذين يصلوالطال
 ى الصف ملجلس الكليةرش مستويضا مؤا أفقد حققو

 ستعدادن الطالب يف طريقه لإلع. هذا يعني أضولهذا املو
 جات اختبارسة الثانوية. درج من املدرللكلية بعد التخر

2 

اً  ( للصف الثامن هيPSAT) 8/9 ليةواسية األات الدرالقدر
ً  للرياضيات. 430 دلة والكتابة املبنية عىل األاءة وللقر 390

 2 من 1 صفحة

http://www.michigan.gov/mstep
http://www.michigan.gov/psat
http://www.michigan.gov/psat
http://www.michigan.gov/mstep
www.michigan.gov/psat
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 في العلوم ھ كفوء جزئیافي العلوم إلى أن 1795 التي تبلغ XXXXX تشیر درجة

 ثامن. قد تختلف درجات االختبار إذا تم إجراؤه عدة مرات. وإذا أجرىللصف ال
XXXXX نة" علىأنھ على األرجح ستحصل "العی ، یعنياختبار العلوم مجددا

 في العلوم. 1803و 1787 درجة تتراوح ما بین 
 

المجاالت 

 المجاالت هي فئات واسعة من المعارف والمهارات جاالت ؟ما هي الم
درين على التقديم فيويكونوا قا البب أن يعرفها الطوالقدرات التي يج

 العلوم. 
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 ی

3 

 وء

 

1805

 (1831-1868)

 (1800-1830)

 (1771-1799)

 (1703-1770) 
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 XXXX نتيجة 
 في اختبار
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 مالعلو 8 (: الصفM-STEPختبار ميشيغان للتقدم التعليمي للطالب )نتائج إ

3 
 احصل جة املقياس —درداء العام للطالب وى األمستو

جة، يتم تعينيعىل هذه الدر ًبناءجة مقياس عددي، وعىل در
و كفا أًئيء جزو كفوء أبعة: غري كفورداء األحد مستويات األأ
 جة العدديةفر هذا القسم من التقرير الدرو متقدم. يوأ

 داء.ى األمستوللطالب و

و “متقدم”ء” أن إىل مستويات “كفوب الذين يصلوالطال
 ى الصف يفنها عىل مستووزو يتجاوقعات أن التويلبو

هم عىل الطريق الصحو ِى الذي تم تقييمهم فيهاملحتو
 اسة يفللدرظيفة معينة وا جاهزين للعمل يف ونوليكو

نسة الثانوية. ميكن أن من املدرجوالجامعة عندما يتخر
ًن يف بدء العمل مبمات اآلفة هذه املعلوك معرتساعد

فمع معلم الطالب للتأكد من استعداد الطالب ملا سو
 .اجهه فيام بعديو

ًّ

ّ ًً

ّ

ّ

ّ
ّ

ً

6 

4 

5 

 ة مبعايري التعلم يف ميشيغان لتلكالتي تتعلق مبارشت، وعية، تسمى املجاالم فئات فرتشمل التقييامت يف العلو ت —املجاال
 ت التي تم تقييمها.د هذا القسم املجاالعات. يرسضواملو

 داءات األرشمؤثة. وت الثالب يف كل من املجاالداء الذي اكتسبه الطالرش األد مؤض هذا العمويعر داء يف املجال -ات األرشمؤ
 ل.ّق املعدفوب منه وو بالقرل أّل، املعدّثة هي: تحت املعدالثال

 جتامعيةاسات اإلالدر 8 (: الصفM-STEPختبار ميشيغان للتقدم التعليمي للطالب )نتائج إ

6 
 جتامعيةاسات اإلتشمل التقييامت يف الدر التخصصات —

 ةالتي تتعلق مبارشعية، تسمى التخصصات، وفئات فر
 عات. يبني هذاضومبعايري التعلم يف ميشيغان لتلك املو

 القسم التخصصات التي تم تقييمها.

 الدراسات اإلجتماعیة

 XXXX إلى أن XXX اس الدراسات اإلجتماعیة لـمن مقی 1805 تشیر درجة
 درجات اإلختب فف الثامن. یمكن أن تختلكفوء في الدراسات اإلجتماعیة للص

 ات اإلجتمسیجري اختبار الدراس XXXX ذا كانار عدة مرات. إتم إجراء اإلختب
اتدراسعلى درجة ال XXXX فمن المرجح أن تحصل مرة أخرى،

 1815-1795. اإلجتماعیة بین 

 صاتالتخص

 التخصصات ھي عب تخصصات؟ما ھي ال
 ت اإلجتماعیة.دراساا في الطبیقھطالب معرفتھا والقدرة على تالتي یجب على ال

النقاط المكتسبة /
النقاط المحتملة 
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 صاتالتخص

 التاریخ

 اً الجغرافیا

 التربیة المدنیة والحكومة

 صادعلم اإلقت
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